
nové věžní okno září do dálky. Firma pana Patrika Jača z Moravče s různými 
spolupracovníky zajistila nový nátěr plechové střechy věže a kostela, opravu 
klempířských prvků a obnovu čelní fasády. Děkujeme všem, kdo se na nejednoduchých 
pracích podíleli.  
Opravy celkem vyšly na 823.600,- Kč, z čehož 701.300,- Kč bude nebo již je uhrazeno 
z dotací (SZIF Brno 418.300,-Kč, Jeronymova Jednota 180.000,- Kč, Ministerstvo 
kultury  60.000,- Kč a 43.000,- Obec Moraveč). Zbytek částky 122.300,- Kč musí sbor 
uhradit z vlastních prostředků a děkujeme všem, kdo do sbírky na opravu již přispěli, 
nebo kdo se k tomu chystají. (Eva Zadražilová) 

 

Přehled sborových událostí v nadcházejícím 
adventním a vánočním čase 

 

Přijďte advent i vánoční svátky slavit do věřícího společenství.  
Přijďte společně prožít a poděkovat za Boží blízkost! 

 

30.11. 1. adventní neděle 9:30 Bohoslužby s vysluhováním Večeře 
Páně. Následuje benefiční koncert dětí. 

7.12. 2. adventní neděle 9:30 Bohoslužby, rodinná vánoční slavnost 
s divadlem a nadílkou.  

13.12. Adventní koncert  
v kostele 

17:00 Koncert v nástrojovém obsazení J. 
Zimka - trubka, M. Paľa - varhany. 
Uslyšíme díla autorů:  Bach, Eben, Viviani, 
Ravel a další.  Připomeneme i dokončenou 
opravu věže a průčelí kostela. 

14.12. 3. adventní neděle 9:30 Bohoslužby, po nich přednáška 
Gabriely K. Zavadilové o zápasu o kalich. 

21.12. 4. adventní neděle 9:30 Bohoslužby, káže host Richard 
Dračka ze Soběslavi, po bohoslužbách 
promítání fotografií z cest: Izrael 

24.12. Štědrý večer 22:00 Večerní bohoslužba s vánočním 
zpěvem i kázáním. 

25.12. Hod Boží vánoční 9:30 Bohoslužby s vysluhováním Večeře 
Páně 

28.12. Neděle 9:30 Bohoslužby (již na faře), káže host 
Michael Hána, farář z Pelhřimova a ze 
Strměch. 

31.12. Silvestr 17:00 Společné ohlédnutí a poděkování za 
uplynulý rok. (koná se na faře) 

 

Další bohoslužby se konají pravidelně každou neděli od 9:30. 
Všichni jste zváni! 

 

Kontakt: Daniel Matějka, farář. Moraveč 35, 39301, Pelhřimov. Tel: 565394269,  
mobil: 777258831. web: http://moravec.evangnet.cz/ 

email: moravec@evangnet.cz 
Číslo bankovního účtu: 247400890 / 0300 

Adventní a vánoční list 2014 
sboru ČCE v Moravči 

 

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého 
stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila 
se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, 
která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě 
Davidově.  Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do 
jeslí." A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: 
"Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení." 
 Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: "Pojďme až do Betléma a 
podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil." Spěchali tam a nalezli 
Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. (Lk 2, 8-16) 

 

Zářivé světlo, sláva Páně, 
zástupy andělů chválící Boha, 
nádhera a lesk. To je jedna strana 
vánočního příběhu. To vidí 
pastýři uprostřed noci. Když se 
pak vydají na cestu, najdou 
špinavý chlév, obyčejné, unavené 
lidi, matku, otce a dítě. Dítě leží 
v korytu, do kterého se obvykle 
dává žrádlo pro dobytek. Matka 
ho zavinula do plenek. 
Pravděpodobně ne pro okrasu, 
ale proto, aby pleny plnily svůj 
účel. To je druhá strana toho 
stejného příběhu.  

V Lukášově vánočním 
vyprávění se pozoruhodně 
potkává nebeská sláva s lidskou 
obyčejností, dalo by se říci i 
ubohostí. Zprvu se zdá, že to 
nepasuje dohromady, sláva nebes a špína chléva. Ale možná je právě naopak. 
Možná je to právě jedno a totéž. Jedno se skrývá v druhém, sláva a nádhera 
v obyčejnosti a bídě. Nám jako by ten příběh říkal: vy všichni kdo dnes slavíte 
Vánoce, jestli chcete vidět krásu, světlo, anděly, hledejte na obyčejných místech, 



mezi obyčejnými lidmi, mezi vámi. Tam když se pořádně zahledíte, když tam 
soustředíte svůj život, kus té slávy zahlédnete. Je zbytečné hledat jinde. 

Ale přece je jaksi neobyčejné to dítě v Betlémě narozené. Každé narozené 
dítě je zázrakem. O tomhle se však říká, že v něm sám Bůh sestoupil do 
pozemského světa. Je na delší uvažování, co znamená takové vyznání. Když si 
člověk promítne to, co víme i o dalším životě a působení Kristově… Věříme, že 
na Kristově tváři bylo možné zahlédnout tvář Boží, v jeho jednání rozpoznat 
jednání Boží. Pohledem na Krista poznáváme, jaký je Bůh. 

Pro začátek však v tom betlémském dítěti můžeme nalézt docela prosté 
znamení, kterým Bůh ohlašuje: „Lidé, já nechci na váš život hledět svrchu, dívat 
se z výšky. Chci žít život s vámi. Ten váš život chci žít s vámi. Přestože je 
v mnohém nesnadný a bolestivý. Nebo právě proto, že je v mnohém nesnadný a 
bolestivý.“ Protože právě to proměňuje lidský život navzdory bolestem a 
starostem, že na ně člověk není sám, opuštěný. Ale že je mu někdo blízko, kdo 
slyší i pomáhá nést. Bůh říká: „Lidé, chci v tom být s vámi.“ A tak se narodí dítě. 

Je to další protiklad v té betlémské scéně, protiklad, který se příčí našemu 
rozumu: veliký a mocný Bůh je tu najednou ježí v jeslích jako malé dítě. 
Bezbranné, zranitelné, závislé. Celý příběh Ježíšův naznačuje, že Bůh se rozhodl 
takovým pro nás být stále a takto mezi lidmi působit. Zranitelně, jako by 
bezbranně. 

Představujeme si rádi Boha mocného. Přejeme si ho takového, který otřásá 
horami a sesílá na lidi štěstí i neštěstí. Jestli však Bůh skutečně má co společného 
z Kristem, tak z vánočního, ale vůbec z celého Ježíšova příběhu můžeme slyšet 
Boží: „Nechci být ten, kdo vás má v hrsti, kdo si s vámi dělá, co se mu zlíbí. 
Naopak, vydávám se vám do rukou.“ Bůh v Kristu přišel jako zranitelný, 
bezbranný. Jedinou jeho zbraní bylo slovo, láska a důvěra. 

Stejně tak přichází i za námi dnes. Do dveří našich srdcí nevráží, ale klepe. 
Někdy to zaslechneme, jindy to zapadne v hluku každodennosti. Někdy to 
ztroskotá na tom, že je potřeba se zvednout a udělat pár kroků a otevřít. Odložit 
svůj hněv i spěch. Nebo se ztišit a sepnout ruce k modlitbě. 

 

Pane, prosíme, přicházej do našich dnů, naplň je svou láskou, důvěrou a pokojem. Amen.  
 

 

Ze života sboru, léto a podzim 2014 
Doubci 

Před pěti lety, jednu říjnovou neděli po bohoslužbách vyrazila partička osmi dětí 
s jedním dospělákem na Valkounov. Zasadili tam dva malinké doubky a pojmenovali se 
Doubci. Během těch několika let se na více než třiceti akcích prostřídalo kolem 34 dětí, 
společně vždy z nějakými sborovými dospěláky. Kromě tradičních výletů do přírody, 

her po městě, návštěv tělocvičny a pouštění draků mají děti za sebou tento rok i noční 
putování a zimní olympijské hry. Nevím jestli je to málo nebo moc, ale věřím, že 
to vzájemné sdílení prožitků při společném programu nás všechny, děti i dospělé, stále 
obohacuje.  (Šárka Nováková) 
 

Letní tábory… 

…byly letos plné cestování, a sice jak po moři, tak po souši. Na rodinném pobytu na 
Vlčici u Staňkovského rybníka se asi padesát malých i velkých námořníků vydalo spolu 

s Fernão de Magalhães hledat 
západní cestu do Indie a tím 
ověřit, že země je kulatá. U 
rybníka Valkounova se zas necelá 
třicítka dětí proměnila 
v zeměměřiče dobrodruhy, aby se 
vydali zmapovat divoké ruské 
pohoří Saján. Díky všem, kdo při 
těchto pobytech nasazují své síly a 
dopřávají dětem i dospělým 
množství nevšedních zážitků. 
Obě akce se konají pod záštitou 
YMCA Jindřichův Hradec. (Daniel  
Matějka) 

 
Oprava věže kostela 

Začátkem listopadu byla dokončena generální oprava věže našeho kostela. Po 130-ti 
letech od její přístavby k o sto let staršímu tolerančnímu kostelu. Truhlář pan Daniel 
Mareš z Eše vyrobil nová čtyři věžní žaluziová okna, čtyři postraní věžní okénka  a 
hlavně nové 5-ti metrové čelní okno. Asi vás 
překvapí, že dřívější průhledné tabulky byly 
nahrazeny vitráží. Pan Mareš objevil při rozebrání 
okna netypické napojení spodní části okna 
a horní části s vitráží a donutil nás pátrat v 
historických pramenech, jak původní okno 
vypadalo. Návrh věže od Štěpána Walsera 
z Čížkova sice s vitráží počítal, ale nebyl důkaz, že 
by vitráž byla skutečně realizována. Až při 
podrobné prohlídce jedné z fotografií na 
kalendáři pro letošní sraz rodáků se při silném 
zvětšení ukázalo, že v roce 1905 vitráž na věži 
byla a byla zřejmě později nahrazena levnějšími 
okenními tabulkami. Rozhodli jsme se nešetřit 
a vitráž na věž vrátit, i když původní projekt ani 
rozpočet s ní nepočítal. Vitrážista pan Petr 
Novotný z Tábora odvedl dobrou práci a tak 


